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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M11622020T

2. Data e Regjistrimit 22/04/2021
3. Emri i Subjektit Business Consulting Tirana
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Kashar KASHAR Autostrada Durres -Tirane, 
Kashar, Zona Kadastrale 21/05, Nr.Pas 1186/14, Tirane. 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 4,00
9. Objekti i aktivitetit Konsulence per shoqerite dhe sipermarrjet, konsulence per 

manaxhimin administrativ dhe planifikim te shoqerive. 
Koordinimin teknik-financiar dhe administrativ te shoqerive, 
entiteteve, sipermarrjeve, konsorsiumeve dhe shoqatave te te 
cilat shoqeria eshte pjesemarrese ose per te cilat ka interes. 
Blerja, posedimi ose transferimi i detyrimeve, edhe te 
konvertueshme ne aksione, ose me te drejte per te 
nenshkruar ose blere aksione te shoqerive italiane dhe te 
huaja. Blerja, posedimi dhe transferimi i letrave me vlere te 
shtetit italian ose te huaj, apo te titujve te tjere me qellim 
investimi. Blerja, shitja, qeradhenie dhe qeramarrje e lendes 
se pare, mallrat instrumentale, produkteve te perfunduara dhe 
gjysem te perfunduara, te pershtatshme per zhvillimin e 
veprimtarise se ndermarrjeve, kompanive, entiteteve dhe 
pale te lidhura te biznesit ose pale ne te cilat shoqeria ka 
interes. Blerja, shitja dhe dhenia e te drejtave, te mirave 
jomateriale ne pergjithesi, perfshire pronesine intelektuale, 
qe lejojne ose lehtesojne kryerjen e aktivitetit dhe zhvillimin 
e shoqerive, sipermarrjeve, konsorsiumeve dhe shoqerive te 
tjera ne te cilat shoqeria eshte pjesemarrese ose per te cilat ka 
interes. Aktivitet kombetar dhe nderkombetar i spedicionit, 
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ruajtjes, shperndarjes dhe transportit, edhe per pale te treta, 
import-eksport i lendes se pare, produktit gjysem-te gatshem 
dhe te gatshem, te mirave materiale dhe jo-materiale, Analize 
e tregut ne funksion te zhvillimit dhe optimizimit te 
sherbimeve te caktuara.  – Realizimi i qeradhenies dhe 
qeramarrjes te pasurive te paluatshme ose kryerja e 
sherbimeve te lidhura me shfrytezimin e strukturave te 
pasurive te paluajtshme ne favor te shoqerise ose paleve te 
lidhura, shoqerise meme, shoqerive kontrulluese, apo ne 
favor te paleve te treta. Sigurimi ne perfitim te ketyre paleve, 
i sherbimeve te lidhura ne realizimin e projekteve dhe 
programeve ne fushen e komunikimit, sistemeve 
informatike, grafikes; kryerjen e sherbimeve te konsulence 
dhe asistences teknike ne lidhje me impiante, makineri, 
pajisjet, qeramarrjen e tyre, si dhe kryerjen e studimeve dhe 
kerkimeve per politikat e manaxhimit te shoqerive, 
realizimin e marketingut; - Shoqeria eshte pergjegjese te 
kryeje gjithcka eshte e nevojshme, gjykimin e organit 
administrativ, per qellimin realizimin e objektit te shoqerise, 
perfshire gjithashtu, te kryeje operacione tregtare dhe 
industriale, financiare dhe bankare, te manaxhoje pasurite e 
luajtshme dhe te paluajtshme, me perjashtim te atyre jo ne 
perputhje me ligjin; Leshimi i garancive, te drejtave, 
hipotekave dhe garancive, edhe atyre personale ne favor te 
paleve te treta, lenien e tyre hipoteke ne favor te 
institucioneve financiare kredidhenese, bankave, kompanive, 
individeve; lenien garanci te pasurive te luajtshme dhe te 
paluajtshme; marrjen e aksioneve dhe interesave ne shoqeri 
dhe ne shoqeri te lidhura. Shoqeria mund te punesoje dhe t’i 
jape te drejte agjensive, komisionereve, perfaqesuesve te 
tjere; mund te percaktoje pjesemarrjen ne cdo forme te 
kapitalit, punes ose tjeter, si dhe te kryeje te gjitha 
operacionet tregtare (perfshire import-eksportin), financiare, 
operacionet e manaxhimit te pasurive te luajtshme dhe te 
paluajtshme, te nevojshme ose te dobishme per realizimin e 
qellimit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre 
aksione, kuota dhe pjesemarrje ne shoqeri dhe sipermarrje te 
tjera analoge, te ngjashme, ose te lidhura me objektin e saj, 
te leshoje te drejta dhe garanci ne pergjithesi, dhe te drejta 
reale, me qellim permbushjen e objektit te aktivitetit.   
Denis Rama10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/04/2021                Deri: 09/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët EttoreBonacci
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 250.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët DenisRama

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 250.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët GianniCarmignani

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 250.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët AugustoBianciardi

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 250.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 25,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: Businessconsultingtirana @gmail.com  
Telefon: 0692037685  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-690462-04-21

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE215EB8-1188-4374-82BC-465481D5A956
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2CCA5AC-91F2-4E85-AF0E-D78747BDC3B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=340D9B58-A994-46C0-8205-E3ED013BDB29
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 11/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


